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Persconferentie 
Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het 
toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder 
daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Een derde golf lijkt onvermijdelijk. 
Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en 
de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan 
vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende 
verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, 
contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak. 

 
 
Scholen 
De heropening van de middelbare scholen wordt door de scholen in goede banen geleid. Scholen zijn goed 
voorbereid. In maart vindt er weer een school bestuurlijk overleg plaats waar de heropening ook besproken 
wordt.  
 
 

Koningsspelen 
De scholen in Hillegom doen mee aan de Koningsspelen. De organisatie wordt door de scholen zelf opgepakt. 

 
 

Horeca 
We staan in goed contact met onze horecaondernemers over het aangekondigde horecaprotest op 2 en 3 
maart. Mocht daar aanleiding toe zijn dan informeren wij u. 

 
 
Toezicht en Handhaving 
Over het algemeen een rustig straatbeeld. Af en toe is er sprake van groepsvorming. De BOA’s hebben, in 
samenwerking met de vrijwillige politie, auto’s gecontroleerd die na de avondklok nog op de weg waren. Er zijn 
geen bekeuringen uitgedeeld. 
 
 

GGD 
Problemen vaccinatieafspraken Leiden opgelost 
Afgelopen week hoorde de GGD Hollands Midden dat sommige 80+’ers niet in Leiden terecht konden voor hun 

vaccinatieafspraak. Mensen die belden kregen te horen dat er de komende twee maanden geen plek zou zijn. 
Dat bericht klopt niet. De GGD heeft ontdekt dat er een fout in het afsprakensysteem stond. Deze fout is 
inmiddels hersteld. Hierdoor is het weer mogelijk om in Leiden gevaccineerd te worden. 
 
Cijfers 
Het aantal nieuwe besmettingen in Hillegom stijgt licht. 
 

   
 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
burgemeester 
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